OBEC SVĚTÍ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
Místo konání: Hostinec Na Zavadilce Světí
Doba konání: 18. 12. 2020 od 19 hodin
Přítomni:
Členové zastupitelstva:
Martina Saláková Šafková, Petr Středa, Lucie Hendrychová, Petr Hlušička, Anna Chvátalová, Zdena
Kohlertová, Jan Nevrlý
Hosté: p. Tarantík, Zdeněk Petr, Šafka Václav, Kvasnička David, Jiří Novák, pí Holečková, Kocián Jiří, Šubrt
Pavel, Šubrtová Lucie
1. Zahájení veřejného zasedání starostkou
Na zasedání bylo přítomno 7 členů ZO, zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Starostka seznámila
přítomné s návrhem programu.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Navržený program:
1. Schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Žádosti o příspěvek
3. Projednání a schválení podmínek dotačního titulu na domácí ČOV
4. Rozpočtové provizorium
5. Spisový a skartační řád
6. Střednědobý rozpočtový výhled
7. Různé – rozpočtové opatření, podání žádosti o dotaci, smlouva o zřízení věcného břemene
8. Diskuze
9.
Jako zapisovatelka byla určena Lucie Hendrychová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Jan Nevrlý a
Zdena Kohlertová.
Usnesení ZOS 20/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program, zapisovatele Lucii Hendrychovou a ověřovatele Jana
Nevrlého a Zdenu Kohlertovou
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Žádosti o příspěvek
Obci Světí byla doručena Žádost o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů na žáka, který má
trvalý pobyt na území obce od Mateřské školy, základní školy a střední školy Daneta s.r.o. ve výši 5.000,Kč na rok 2021. Tato škola poskytuje vzdělávání žákům se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným
postižením.
Usnesení ZOS 21/2020:
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční výpomoc Mateřské škole, základní škole a střední škole
Daneta, s.r.o. na rok 2021
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Dále byla obci žádost o jakýkoliv finanční příspěvek pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Usnesení ZOS 22/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci na rok 2021.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Projednání a schválení podmínek dotačního titulu na domácí ČOV
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky dotačního titulu dle přílohy č. 1 tohoto zápisu na podporu
realizace domácích ČOV.
Usnesení ZOS 23/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky dotačního titulu na domácí ČOV dle přílohy č. 1 tohoto zápisu a
ukládá starostce zajistit vyhlášení dotačního titulu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Světí projednalo pravidla rozpočtového provizoria Obce Světí do schválení rozpočtu
na rok 2021
Usnesení ZOS 24/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Obce Světí do schválení rozpočtu na rok
2021 v následujícím znění: Obec Světí bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů roku 2020.
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Spisový a skartační řád
Zastupitelstvo obce Světí projednalo spisový a skartační řád, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Usnesení ZOS 25/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění spisového a skartačního řádu dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Střednědobý rozpočtový výhled
Zastupitelstvo obce Světí projednalo střednědobý rozpočtový výhled, který je přílohou č. 3 tohoto
zápisu.
Usnesení ZOS 26/2020:
Zastupitelstvo obce Světí schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2023, který je
přílohou č. 3 tohoto zápisu
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Různé
 Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Světí projednalo rozpočtové opatření č. 2/2020.
Usnesení ZOS 27/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0


Záměr podání žádosti o dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje.
Usnesení ZOS 28/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje
na podporu venkovských prodejen.
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0



Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZOS 29/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č ŘSD ČR: 7204/21/20-21630PRO mezi Obcí Svěží, GasNet, s.r.o a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace.
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Diskuze
 Informace z obce
 Starostka informovala, že plán svozu odpadu bude zveřejněn koncem roku. Předpokládá se zvýšení
poplatku za svoz, vzhledem k nové odpadové legislativě a navýšení poplatku za skládkování.
Svozový plán bude zveřejněn pouze do konce března, následně bude svozovou firmou upřesněn.
 Místostarosta informoval, že dle nové legislativy o nakládání s vodami musí obec správce
kanalizační sítě, pokud na tuto činnost nemá sama oprávnění. Informoval také, že je třeba dodělat
pasporty sdružené kanalizace a provádět pravidelné odběry vzorků tak jak ukládá zákon. Obec
během roku 2021 vybere dodavatele pro tyto služby. Odhadované náklady na prvotní dokumentaci
jsou cca 80 – 100 tis. Kč + roční náklady spojené se spravováním kanalizace cca 30 – 50 tis Kč.
 Místostarosta informoval, že z důvodu uzávěrky silnice 3253 ze Světí na I/33 narostl provoz na silnici
3243 ve směru na Břízu, kde je problematický výjezd zejména ve směru na Hradec Králové.
Obdobná situace a problematický výjezd se týká i silnice 3254 z Neděliště na I/33. Jednání v této
věci vede místostarosta p. Středa s ŘSD, firmou Metrostav a Policií ČR. V rámci úspor při stavbě
dálnice se zatím neplánují žádná řešení ohledně těchto výjezdů – navrhovanou variantou od obce
byl kruhový objezd či signalizační světla u silnice výjezd na Břízu. Zatím je tato situace v jednání a
převzalo si ji po nesouhlasu obce ministerstvo dopravy. Pokud občané zaznamenají ztížený výjezd
z těchto křižovatek, je možné situaci řešit pomocí policie ČR nebo stížností na Krajský úřad, odbor
dopravy.
 Pokračuje příprava rekonstrukce silničního povrchu od obchodu Hruška po kadeřnictví
Kulhánkových. Tato činnost bude spojena s krátkodobou uzávěrou silnice ve směru od Všestar.
Dokumentace je zpracována, řízení ke stavebnímu povolení je v běhu. O dalších krocích vás budeme
informovat. Místostarosta informoval, že pokud má někdo v plánu přípojky, jejich realizace bude
povolena pouze do rekonstrukce silničního povrchu, poté již nebude umožněno. Z tohoto důvodu je
nyní připravována nová přípojka vody na hřbitov a hřiště, jako alternativní zdroj vody, pokud
nebude její dostatek ve studních.
 V celé obci je dokončena modernizace veřejného osvětlení, kterou realizovala společnost Elin a byla
částečně financována z dotace Královéhradeckého kraje. U prodejny byl nainstalován nový
rozvaděč. V rámci renovace prodejny bude do budoucna odstraněna buňka se stávajícím
rozvaděčem. Nový rozvaděč je též nainstalovaný u rybníka, při déle trvajícím suchu bude možné
díky čerpadlu a spínači dopouštět rybník. Pro obyvatele obce bude možné napouštění vody do
kanystrů aj.
 Schválena dotace na stavbu buňky na hřišti, která bude primárně sloužit jako místo pro předcházení
vzniku odpadů.
 Dále pokračují projektové práce na rekonstrukci a přístavbu prodejny, zatím je v konzultaci statika
z důvodu prověření statiky budovy.
 Starostka a místostarosta se účastnili jednání ohledně komplexních pozemkových úprav - návrhu
společných zařízení. Již je zpracován prvotní výkres plánu obslužných komunikací, vyčlenění
pozemků pro cyklostezky a obsluhy pozemků, který se bude ještě doplňovat dle připomínek
zejména vlastníků a podnětů ostatních spoluobčanů. Místostarosta informoval o možnosti
nahlédnout do návrhu a vznést případné připomínky.
 Na žádost občanů bude doplněn chodník od Švecových ke Kulhánkovým. Spolu s výstavbou
chodníku bylo plánováno i vybudování nástupiště u autobusové zastávky ve směru na Neděliště.
Momentálně je ještě zpracovávána studie na vybudování kruhového objezdu u hostince, nástupiště
by bylo realizováno tak, aby následně nekolidovalo se stavbou kruhového objezdu a pozemkovými
úpravami.









p. Kvasnička dotaz na stav silnic, zda bylo provedeno zaznamenání stavu silnic 3253 a silnice 3243
před uzávěrkami okolních silnic. Z důvodu průjezdu těžké dopravy dochází k poškození komunikací.
Po skončení všech úprav budou záznamy před a po porovnány a případně se budou řešit nápravy.
Cesty jsou v majetku Královéhradeckého kraje.
p.Petr dotaz na pozemek Na Panně. Obec bude nabízet pozemek k pronájmu.
Starostka informovala o změně administrativní pracovnice. P. Bečičková od nového roku na úřadě
končí. Novým pracovníkem úřadu, který bude zajišťovat také elektronickou spisovou službu dle
aktuální legislativy, bude paní Klára Stannerová z Nedělišť. Rozhlas, oznámení o úmrtí a roznos
letáků bude zajištěn v rámci zastupitelstva.
p. Holečková informovala o provedené rekonstrukci hrobu. Vše po skončení prací dají do původního
stavu. Veškeré činnosti spojené s hřbitovem jsou v kompetenci p. Hlušičky.
V poslední době bylo v okolí statku u několika koček, které se pohybují venku zaznamenáno
podezření na otravu, které skončilo smrtí zvířete. V případě, že bude podezření na otravu
s následkem smrti, obraťte se obec.

Zapisovatel:

MVDr. Lucie Hendrychová

Starostka:

Ing. Martina Saláková Šafková

Místostarosta: Petr Středa, DiS.
Ověřovatelé: Jan Nevrlý
RNDr. Zdena Kohlertová

